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دزدگیرIP MAXو لوازم جانبی
Main Specification
دستگاه مرکزی دزدگیر

IPMAX

دارای تلفن کننده وقابلیت ساپورت چشم بیسیم

Price

Solution

Model

300000

دستگاه دزد گیرXMEYE

AM-550

360000

دستگاه دزد گیر

AM-550

دستگاه مرکزی دزدگیر LEXUS GSM
دارای تلفن کننده36حافظه وقابلیت ساپورت چشم بیسیم وفرمان به پنج
دستگاه

DAHUAدومدل معمولی

دستگاه مرکزی دزدگیر LEXUS
دارای تلفن کننده36حافظه وقابلیت ساپورت چشم بیسیم وفرمان به پنج

740000

وGSMدار(سیم کارتی )

AM-550

دستگاه

سنسور فوتال ساخت ایران

32000

سنسور خارجی پارادوکس

45000

سنسورچشمی دزدگیربی سیم

سنسورباسیم تشخیص حرکت در
دومدل

فوتالAM-553
پارادکسAM-553

56000

سنسوربی سیم تشخیص حرکت

AM-553B

سنسورتشخیص حرکت 360درجه

110000

سنسور حرکت 360درجه

RK-2000

ددکتوردود دزدگیر

60000

ددکتور دود 12ولت

AM-553DD

سنسور وزنی اوت دور پارادکس

350000

سنسور وزنی اوت دور

DG85

سنسور وزنی این دور پارادکس

220000

سنسور وزنی این دور

DG75

سنسور وزنی معمولی

90000

سنسور وزنی

RK-410

Picture

www.ipmax.ir
180000

اسپیکرشیپوری بزرگ

AM-552B

18000

اسپیکرشیپوری هورن

AM-552B

20000

آژیراوت دور12ولت دزدگیر

AM-552A

پیزوداخلی دزدگیر

15000

آژیرایندور12ولت دزدگیر

AM-552P

پیزوفلشر دزدگیر

28000

آژیرفلشر12ولت دزدگیر

AM-552PF

کاورفلزی بلندگو

14000

کاور محافظ آژیروبلندگو

AM-554K

باطری  12ولت  4.5آمپر

75000

باطری 12ولت 4.5آمپر

AM-1245

94000

باطری 12ولت 7.2آمپر

AM-1272

28000

ریموت اضافی دزدگیر

AM-555R

مگنت دزدگیر

14000

سنسور مخصوص درب وپنجره

AM-555M

مگنت وایرلس

36000

بلندگوی شیپوری خیلی قوی اوت دور

بلندگوی شیپوری هورن

آژیرجهت دزدگیر

باطری  12ولت  7.2آمپر

ریموت اضافی دزدگیرفرکانس 315

جهت استفاده از سیم کارت دستگاه GSM

سنسوربیسیم مخصوص درب
وپنجره

AM-555MV

300000

مبدل سیم کارت به تلفن ثابت

AM-555GSM

پدال جهت دزدگیر

36000

پدال جهت استفاده زون 24ساعته

AM-555P

سنسور لرزشی

20000

سنسور مخصوص دیوار وشیشه

AM-555S

